
 

                                       

                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς:

                             το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Θέμα 3ο: «Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015»

Σε εκτέλεση του άρθρου 86 του νόμου 3852/2010 και του εγγράφου με αρ. 
πρωτ. Οικ 21433/27-6-2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ζητούνται οι προτάσεις 
μας για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2015 του Δήμου Διονύσου.

Λαμβάνοντας υπόψη ανάλογη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης για το
2014, προτείνω:

Α.-ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
1α -Την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων βάσει της 

υπάρχουσας μελέτης του πρώην Δήμου Άνοιξης.
1β -Τη σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων των ακινήτων που μπορούν να 

συνδεθούν.
2α -  Την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές 

Ανθέων, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Άγγελοι.
2β -Τη σύνδεση με το δίκτυο λυμάτων των ακινήτων που μπορούν να 

συνδεθούν.
3α -Μελέτη και έργου τμημάτων οδών αποχέτευσης ακαθάρτων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα καθώς και την σύνδεση τους με το δίκτυο. 

Β.-ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1ο.-Ολοκλήρωση της μεταφοράς των υδροπαροχών από το δίκτυο 

αμιαντοτσιμέντου, στο νέο δίκτυο πολυαιθυλενίου.
2ο.-Ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της δεξαμενής της οδού Μακεδονομάχων 

και της δεξαμενής της οδού Σάμου σε πλήρη ένταξη στο δίκτυο διανομής. 
          3ο.-Καθαρισμός Δεξαμενών ύδρευσης.

4ο.-Συντήρηση Αντλιοστασίων.
5ο.-Περίφραξη Δεξαμενών ύδρευσης.
6ο.-Επεκτάσεις – βελτιώσεις  δικτύου ύδρευσης και μεταφορά όλων των 

υδρομετρητών κοντά στις οικίες.   

Γ.-ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
1ο.-Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών Δ.Κ. Άνοιξης.
2ο.-Αποκατάσταση φθορών Δημοτικών οδών από διέλευση δικτύων σε όλο το 

μήκος και πλάτος αυτών. 
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Δ.-ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1ο.-Εφαρμογή στο δίκτυο Δημοτικού φωτισμού του νέου οικονομικού μέσου 

(φωτιστικά LED).
2ο.-Παροχή από ΔΕΗ και εγκατάσταση ΠΙΛΑΡ και φωτιστικών, στο πάρκο της 

οδού Νάξου.
3ο.-Παροχή από ΔΕΗ και εγκατάσταση ΠΙΛΑΡ και φωτιστικών στο πάρκο της 

οδού Αρχιλόχου.
4ο.-Παροχή από ΔΕΗ και εγκατάσταση ΠΙΛΑΡ και φωτιστικών στην πλατεία στο 

τέρμα της οδού Ναυαρίνου.
5ο.-Παροχή από ΔΕΗ και εγκατάσταση ΠΙΛΑΡ και φωτιστικών στην πλατεία 

Μαυρογένους.
6ο.- Παροχή από ΔΕΗ και εγκατάσταση ΠΙΛΑΡ και φωτιστικών στην πλατεία 

Αρμονίας.

Ε.-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1ο.-Πραγματοποίηση του έργου του Άλσους Αναψυχής Πρώην ΣΑΑΚ Μπογιατίου 

και τον ηλεκτροφωτισμό  του για λόγο ασφαλείας. 
2ο.-Δενδροφύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.

ΣΤ.-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1Α.-Συντήρηση-ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου 

Άνοιξης.
1Β εκσυγχρονισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Άνοιξης με βάση τις απαιτήσεις  για 

αδειοδότηση.
2ο.-Συντήρηση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου 5 Χ 5.
3ο.-Συντήρηση-ανακατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Άνοιξης.
4ο.-Περίφραξη, πλαστικοποίηση αγωνιστικού χώρου, αντικατάσταση μπασκετών, 

γηπέδου 28ης Οκτωβρίου, Αγ. Άγγελοι.
5ο.-Περίφραξη, πλαστικοποίηση αγωνιστικού χώρου, αντικατάσταση μπασκετών, 

γηπέδου Λ. Ανοίξεως, μετά τις σχολές της ΔΕΗ, οικισμός Φασίδερη.
6ο.-Περίφραξη, πλαστικοποίηση αγωνιστικού χώρου, αντικατάσταση μπασκετών, 

γηπέδου οδού Μυτιλήνης & Τειρεσία, Αγ. Παρασκευή.
7ο.- Περίφραξη, πλαστικοποίηση αγωνιστικού χώρου, αντικατάσταση μπασκετών,

γηπέδου Μενεξέδων, οικισμός Ανθέων.
8ο.-Περίφραξη, πλαστικοποίηση αγωνιστικού χώρου, αντικατάσταση μπασκετών, 

γηπέδου στο τέρμα της οδού Ναυαρίνου.
9ο.- Περίφραξη, πλαστικοποίηση αγωνιστικού χώρου, γηπέδου τέννις οδού Αγ. 

Παρασκευής.

Ζ.-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
1ο- Διαμόρφωση  παιδικής χαράς εντός της πλατείας Αρμονίας.
2ο.-Ανακατασκευή όλων των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα πρότυπα  και τις 

προδιαγραφές για αδειοδότηση.

Η.-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1ο.-Συντήρηση κτιρίου Δ.Κ. Άνοιξης (στέγης, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, 
ελαιοχρωματισμός).

Θ.-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
1ο.-Αντιπλημμυρικό έργο στο ρέμα αποδέκτη από Λ. Μαραθώνος μέχρι ρέμα Αγ. 

Αθανασίου.
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2ο.-Αντιπλημμυρικό έργο Βορειοανατολικής πλευράς της Δ.Κ. 'Άνοιξης και 
σύνδεση με το υπάρχων δίκτυο της οδού Μ. Αλεξάνδρου. 

Ι.-ΜΕΛΕΤΕΣ
1ο.-Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης ενοτήτων 1 & 2, Δ.Κ. Άνοιξης.
2ο.-Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δ.Κ. Άνοιξης ώστε να συμπεριλαμβάνει περιοχές όπου 

σήμερα δεν είναι στο υπάρχων Γ.Π.Σ. 
3ο.-Εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της οδού Μ. Αλεξάνδρου.
4ο.-Μελέτη δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Φασίδερι όπου περικλείεται από τις 

οδούς Ηρακλείου, Αρχιμήδους  και Λ. Ανοίξεως.
5ο.-Μελέτη δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων.

Κ.-ΕΡΓΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
1ο.-Εφαρμογή προγράμματος εκταφών τάφων 5ετούς χρήσης.
2ο.-Περιμετρική δενδροφύτευση υψηλού πρασίνου στο Κοιμητήριο.
3ο.-Επισκευές περίφραξης.
4ο.-Επισκευές θυρών Κοιμητηρίου.
5ο.-Επισκευή εσωτερικού φωτισμού και αντικατάσταση σπασμένων φωτιστικών.

Συνημμένα
1.-Το με αρ. πρωτ. Οικ 21433/27-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Τσιλιγκίρης Μιχάλης
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